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Nastała światłość.
Nastała światłość. Jesteś uzdrowiony i możesz uzdrawiać. Nastała światłość. Jesteś
zbawiony i możesz zbawiać. Masz w sobie pokój i niesiesz go, dokądkolwiek idziesz.
Ciemność, zamęt i śmierć przeminęły. Nastała światłość.
Dzisiaj świętujemy szczęśliwe zakończenie twojego długiego snu o nieszczęściu. Nie
ma już żadnych mrocznych snów. Nastała światłość. Dziś dla ciebie i dla wszystkich
rozpoczyna się czas światłości. Jest to nowa era, w której rodzi się nowy świat. Stary świat
przeminął, nie pozostawiając na nim żadnego śladu. Dzisiaj widzimy inny świat, ponieważ
nastała światłość.
Szczęśliwe będą nasze dzisiejsze ćwiczenia; złożymy w nich podziękowania za to, że
stare minęło, a nadeszło nowe. Cienie przeszłości nie przyćmiewają już naszego wzroku i nie
skrywają świata, który jest nam dany dzięki wybaczeniu. Dzisiaj uznamy nowy świat za to, co
chcemy widzieć. Dane nam będzie to, czego pragniemy. Naszą wolą jest ujrzeć światłość. A
światłość nastała.
Nasze dłuższe okresy praktyki poświęcimy patrzeniu na świat, jaki ukazuje nam
przebaczenie. Właśnie to chcemy widzieć, i tylko to. Nasz pojedynczy cel sprawia, że
osiągnięcie tego staje się nieuniknione. Prawdziwy świat wyłania się dziś radośnie przed
nami, abyśmy go wreszcie ujrzeli. Odzyskujemy wzrok, ponieważ nastała światłość.
Dziś nie chcemy widzieć cienia, jaki ego rzuca na świat. Widzimy światłość, a w niej
odzwierciedlenie Nieba w świecie. Dłuższe okresy praktyki rozpocznij od przekazania sobie
radosnej wieści o swym wyzwoleniu:
Nastała światłość. Wybaczyłem światu.
Nie rozpamiętuj dziś przeszłości. Zachowaj całkowicie otwarty umysł, obmyty ze
wszystkich przeszłych idei i wolny od wszelkich pojęć wymyślonych przez ciebie. Dziś
wybaczyłeś światu. Teraz możesz spojrzeć na niego tak, jakbyś nie widział go nigdy
przedtem. Nie wiesz jeszcze, jak on wygląda. Po prostu czekasz, by został ci ukazany.
Czekając, powtórz kilka razy, powoli i z wielką cierpliwością:
Nastała światłość. Wybaczyłem światu.

Zrozum, że twoje przebaczenie daje ci prawo do widzenia. Zobacz, że Duch Święty
nigdy nie odmawia wybaczającym daru widzenia. Uwierz, że nie zawiedzie cię teraz.
Wybaczyłeś światu. Duch Święty będzie z tobą, gdy będziesz patrzył i czekał. I pokaże ci, co
daje prawdziwe widzenie. Taka jest Jego Wola, a ty połączyłeś się z Nim. Czekaj na Niego
cierpliwie. On tam będzie. Nastała światłość. Wybaczyłeś światu.
Powiedz Duchowi Świętemu, że wiesz, iż nie może ci się nie udać, ponieważ Mu
ufasz. I powiedz sobie, że czekasz w pewności, by spoglądać na świat, który On ci obiecał.
Odtąd będziesz widział inaczej. Dziś nastała światłość. Ujrzysz więc świat, który był ci
obiecany od początku czasu i w którym czas się skończy.
Krótsze okresy praktyki będą również radosnym przypomnieniem twojego
wyzwolenia. Przypominaj sobie mniej więcej co piętnaście minut, że ten dzień to czas
szczególnego świętowania. Podziękuj za łaskę i Miłość Boga. Raduj się, że moc wybaczenia
uzdrowi całkowicie twoje widzenie. Bądź pewien, że ten dzień wyznacza nowy początek.
Będziesz dziś widział, bo mrok przeszłości nie przesłania już twoich oczu. A to, co ujrzysz,
będzie ci tak miłe, że z radością rozszerzysz ten dzień na wieczność.
Powiedz zatem:
Nastała światłość. Wybaczyłem światu.
W chwilach pokusy zwróć się do każdego, kto zdaje się wciągać cię z powrotem w ciemność:
Nastała światłość. Wybaczyłem ci.
Bóg chce, żebyś zachował spokój ducha, i temu poświęćmy dzisiejszy dzień.
Zachowaj dziś ten spokój w swej świadomości, byś mógł go widzieć wszędzie. Świętujemy
bowiem początek twojego prawdziwego widzenia oraz widok rzeczywistego świata, który
nadchodzi, by zastąpić obciążony winą świat, który dotąd uważałeś za prawdziwy.
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